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 পািা-১ 

এমআইএস রিপপারটিং সফটওয়য্াি রি - MIS Reporting System এিরট অনলাইন রভরিি রিপপারটিং 
সফটওয়্যাি, এই সফটওয়্যাি দ্বািা মাঠ পর্যপে অঙ্গরভরিি রিপেি িার্যক্রম মরনটরিিং িিা হে।MIS Reporting 
System সফট্ওোপি মূলি চাি ধিপনি ডাটা সটরেল েযেহাি িিা হপয়্পে। সািংগঠরনি িার্যক্রম, ঋণ িার্যক্রম, 
ররশক্ষণ রদর্শনী প্লট ও েীজ রেিিণ িার্যক্রম, ফসল রভরিি ঋণ রেিিণ িার্যক্রম। MIS Reporting System এ 
মারসি রভরিপি ডাটা এরি িিা হয়্। সফটওয়য্াপিি ইউজাি চাইপল মাস রভরিি, েেি রভরিি এিরট রনরদষ্ট মাস 
সথপি এিরট রনরদষ্ট মাস পর্যন্ত রপোজনীে রিপপাট তিিী িপি রনপি পাপিন।  

রিভাপে শুরু িিপেন - MIS Reporting System েযেহাপিি জনয আপনাপি সর্বরথম রিপেি ওপয়্েসাইট 

mcpmp.brdb.gov.bd  রপেপশি পি  ই-সসো সমনু আন্ডাপি এমআইএস রিপপারটিং রসপস্ট্ম রিি িিপলই আপরন  
সফট্ওোপি রপেশ িিপি পািপেন।  (েরে-১) 

(েরে-১) 

এোড্াও আপরন চাইপল সিাসরি ব্রাউজাপিি এপেসোপি mcpmp.brdb.org.bd টাইপ িপি আপরন সফটওয়্যাি 
এি সহাম সপপজ রপেশ িিপি পািপেন। (েরে-২) 

 

(েরে-২) 
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পািা-২ 

রিভাপে লগইন িিপেন- আপরন য়রদ আপগ সথপি সিরজপেশান িপি থাপিন এেিং আপনাি অযািাউি 
য়রদ অযারিভ হপে থাপি িাহপল এখান সথপি Login To Your Account Below আপনাি 
Mobile/Password টাইপ িপি Login োটপন রিি িরুন। (েরে -৩) 

 

(েরে -৩) 

আপরন নতুন োেহািিািী হপে থাপিন- িাহপল আপরন Sign Up োটপন রিি িরুন। এেিং 
আপনাি রপোজনীে িথয পূিণ িপি সিরজস্ট্াি িিপি Register োটপন অথো ফিম রিোি িিপি 
Reset োটপন রিি িরুন। (েরে -৪ ও ৫) 
রেিঃদিঃ আপনাি Email ও Mobile Number অেশযই Unique হপি হপে। এেিং আপরন সিরজপেশান িিাি পপি য়িক্ষণ 
পর্যন্ত আপনাি অযািাউি এিরটভ না হপে িিক্ষন পর্যন্ত আপরন লগইন িিপি পািপেন না।  

 

(েরে -৪) 
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(পািা-৩) 

 

(েরে -৫) 

ইউজাি সসিশন- ইউজাি লগইন িিাি পপি রপিযি ইউজাি িাি রনপজি পদ অনুয়ােী এিরট 
ডযাশপোর্ড সদখপি পাপে। সািংগঠরনি িার্যক্রম, ঋণ িার্যক্রম, ররশক্ষণ ও অনযানয িার্যক্রম নাপম ৩ রট 
সটরেপলি মপধয রিপেি মাঠ িার্যক্রপমি সামগ্রীি অগ্রগরিি িথয এখাপন সদখপি পাপেন। এখাপন সমাপট 
সিংখযাি উপি রিি িিপল উপপজলা রভরিি অগ্রগরি তুলনামূলি পার্থিয সহ রপোজনীে িথয সরটিং িিাি 
জনয রলিংি সদওো আপে। (েরে -০৬) 
 

 

(েরে -০৬) 
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(পািা-৪) 

সমনুোি পরিরচরি ও েযেহাি 

ডাটা এরি - ডাটা এরি সমনুি আন্ডাপি দুইটা সমনু আপে রথমরট ডাটা এরি ফিম এেিং রদ্বিীেরট এরিকৃি 
ডাটা এরডট িরুণ। 
 

ডাটা এরি ফিম- এখান সথপি আপরন এিরট রনরিষ্ট মাপসি রিপেি িার্যক্রপমি ডাটা এরি িিপি 
পািপেন এটাি জনয আপনাপি সয়টা িিপি হপে রথম ডাটা এরি সমনু সথপি ডাটা এরি ফিম এ রিি 
িিপি হপে। 
 

# আপরন য়রদ সজলা ইউজাি হপয় ্থাপিন সসপক্ষপত্র আপনাপি সর্বরথম আপরন সয় উপপজলাি ডাটা এরি 
িিপি চাপেন সসটা রসপলি িিপি হপে । িাি পি েপডাউন সথপি েেি, মাস রনর্বাচপনি পি সয় 
িার্যক্রপমি ডাটা এরি িিপি চাপেন সসটা রনর্বাচন িরুন- 
 

# আপরন য়রদ উপপজলায়্ ইউজাি হপয়্ থাপিন িাহপল েপডাউন সথপি েেি, মাস রনর্বাচপনি পি সয় 
িার্যক্রপমি ডাটা এরি িিপি চাপেন সসটা রনর্বাচন িরুন- 
 

সিান িার্যক্রপমি য়রদ সিাপনা রনরিষ্ট মাপসি অগ্রগরি না থাপি সস সক্ষপত্র শুনয টাইপ িপি সিংিক্ষণ িিপি 
হপে। (েরে-০৭) (রেিঃদিঃ ডাটা এরিি সমে রি সোর্ড অেশযে ইিংরলশ রি সোর্ড রসপলি িপি রনপি হপে) 

 

(েরে-০৭) 
 

 # ঋণ িার্যক্রপমি ডাটা এরিি সমে ডান সাইপটি পপআপপ সহলপাপিি রহসাপেি সাপথ আপনাি রহসাে রমল আপে 
রি না সদপখ রনন।  

 

(েরে-০৮) 
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(পািা-৫) 

এরিকৃি ডাটা এরডট- এই সমনু সথপি আপরন আপনাি এরিকৃি ডাটা এরডট িিপি পািপেন 

ডাটা এরি সমনু সথপি এরিকৃি ডাটা এরডট িরুন রিি িিাি পি - আপরন য়রদ সজলা ইউজাি হন 
িাহপল সয় উপপজলাি ডাটা এরডট িিপি চান সসটা রসপলি িিাি পি েেি মাস রনর্বাচন িিাি পি সয় 
িার্যক্রপমি ডাটা এরডট িিপি চান সসটা রনর্বাচন িিাি পি অনুসন্ধান োটপন রিি িিাি পি উপেরখি 
উপপজলাি িথয রনপচি সটরেপল দৃশযমান । সটরেপলি ডান সাইপটি িলম আইপিাপন রিি িিাি পি 
রপোজনীে িথয এরডট িপি আপপডট োটপন রিি িরুন (েরে-৯ ও ১০) 

আপরন য়রদ উপপজলাি ইউজাি হন িাহপল েেি মাস রনর্বাচন িিাি পি সয় িার্যক্রপমি ডাটা এরডট 
িিপি চান সসটা রনর্বাচন িিাি পি অনুসন্ধান োটপন রিি িিাি পি উপেরখি উপপজলাি িথয রনপচি 
সটরেপল দৃশযমান । সটরেপলি ডান সাইপটি িলম আইপিাপন রিি িিাি পি রপোজনীে িথয এরডট িপি 
আপপডট োটপন রিি িরুন (েরে-৯ ও ১০) 

 

(েরে-৯) 

 

(েরে-১০) 
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(পািা-৬) 

ডাটা এরি স্ট্যাটাস সমনুি েযেহাি- এই সমনুি মপধয আপরন দুই ধিপনি ডাটা এরি স্ট্যাটাস সদখপি 
পাপেন # সািংগঠরনি, ঋণ ও ররশক্ষপণি ডাটা এরি স্ট্যাটাস # ফসল রভরিি ঋণ রেিিণ ডাটা এরি 
স্ট্যাটাস এই সমনু সথপি আপনাি এরিকৃি ডাটা সার্ভাপি সিংিরক্ষি হপেপে রি না সসটা সচি িিপি পািপেন 
।  এোড়া সিান ইউজাি দ্বাি িি িারিপখ সিান সমপে ডাটা এরি ো আপপডট িিা হপেপে সসটাি রেস্তারিি 

এই সমনু সথপি সদখপি পািপেন। সিান মাপসি ডাটা এরি না হপল ডাটা এরি স্ট্যাটাস হপে সম্পন্ন হেরন 
আিংরশি হপল ডাটা এরি স্ট্যাটাস হপে আিংরশি সম্পন্ন হপেপে এেিং সিান মাপসি ডাটা এরি হপল ডাটা 

এরি স্ট্যাটাস হপে সম্পন্ন হপেপে।   
 

ডাটা এরি স্ট্যাটাস সদখাি জনয আপনাপি রথম ডাটা এরি স্ট্যাটাস সমনুপি রিি িিাি পি  
সািংগঠরনি,ঋণ ও ররশক্ষপণি ডাটা এরি স্ট্যাটাস  ও ফসল রভরিি ঋণ রেিিণ ডাটা এরি স্ট্যাটাস  সমনু 
সথপি সয় ধিপণি ডাটা এরি স্ট্যাটাস সদখপি চাই সসটাি উপপি রিি িরুন । েেি মাস রনর্বাচন িিাি 
পি অনুসন্ধান োটপন রিি িরুন । আপনাি িারিি ডাটা এরি স্ট্যাটাস সদখপি পাপেন । (েরে -১১) 
 

 
 

(েরে -১১) 
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(পািা-৭) 

রিপপাট তিিী িরুন- এই সমনু সথপি আপরন সয় সিল রিপপাট তিিী িিপি পািপেন - 
 মারসি অগ্রগরিি রিপপাট 
 এিরট রনরদষ্ট মাস সথপি এিরট রনরদষ্ট মাস পর্যন্ত রিপপাট  
 িার্যক্রমরভরিি মারসি অগ্রগরি রিপপাট 
 িার্যক্রমরভরিি মাস সথপি মাস রিপপাট 
 সামরগ্রি মারসি অগ্রগরিি রিপপাট 
 সামরগ্রি মাস সথপি মাস রিপপাট 
 ফসল রভরিি মারসি অগ্রগরিি রিপপাট 
 ফসল রভরিি এিরট রনরদষ্ট মাস সথপি এিরট রনরদষ্ট মাস পর্যন্ত রিপপাট 

মারসি অগ্রগরি রিপপাট রস্তুপিি জনয আপনাপি রথম েেি রনর্বাচন িিপি হপে িাি পি সয় মাপসি 
রিপপাট রস্তুি িিপি চান সসই মাস রনর্বাচপনি পি অনুসন্ধান োটপন রিি িরুন। ররি িিাি রপোজন 
হপল রনপচ ররি োটপন রিি িরুন  (েরে- ১২) 

 
(েরে- ১২) 
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(পািা-৮) 

এিরট রনরদষ্ট মাস সথপি এিরট রনরদষ্ট মাস পর্যন্ত অগ্রগরিি রিপপাট  রস্তুপিি জনয আপনাপি 
রথম রিপপাট শুরুি েেি ও মাস রনর্বাচপনি পি সয় মাস পর্যন্ত রিপপাট রস্তুি িিপি চান সসই েেি ও মাস 
রনর্বাচপনি পি অনুসন্ধান োটপন রিি িরুন। ররি িিাি রপোজন হপল রনপচ ররি োটপন রিি িরুন  
(েরে- ১৩) 
 

 
(েরে- ১৩) 
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(পািা-৯) 

মরনটরিিং সমনুি েযেহাি- এই সমনু সথপি আপরন আপনাি জনয রনর্ধারিি এলািাি রিপেি মাঠ 
িার্যক্রমপি িম্পপনি রভরিি মরনটরিিং িিপি পািপেন।  

মরনটরিিং সমনু রিি িপি আমাপি খুজুন রিি িিাি সটরেপলি েি িলাপমি আইপিাপন রিি িিাি পি 
রিপেি সারর্বি িার্যক্রপমি (অঙ্গ রভরিি লক্ষযমাত্রা, অগ্রগরি, অগ্রগরিি হাি সহ রেস্তারিি িথয রনপে 
এিরট মরনটরিিং সটরেল সজনাপিট হপে । মরনটরিিং সটরেপলি রিনরট িপমি েক্স (রেিারজি সমসযা, 
সমাধাপনি উপাে, মন্তেয) রপোজনীে িপমি রদপে সসভ এযান্ড ররি োটপন রিি িরুন । (েরে-১৪ ও 
১৫) 
 

 
(েরে-১৪) 

 
(েরে-১৫) 
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(পািা-১০) 

সরাফাইল এেিং পাসওোর্ড এই সমনুযপি ৩ রট টযাে সদখা য়াপে য়থাক্রপম Basic Info, Posting 
Info, Password  

 Basic Info এই টযাে সথপি ইউজাপিি নাম, সমাোইল, ইপমইল, এনআইরড, জন্মিারিখ, েরে, 
স্বাক্ষি ইিযারদ িথয আপপডট িিা য়াপে। 

 Posting Info এই টযাে সথপি ইউজাপিি পদেী, রেভাগ, সজলা, উপপজলা, চাকুিী শুরুি 
িারিখ, চাকুিীি রিাি ইিযারদ িথয আপপডট িিা য়াপে। এখাপন উপেখয সয়, Super Admin 
োড়া অনয সিউ য়রদ িাি পদেী, রেভাগ, সজলা ও উপপজলা পরিের্তন িপি িাহপল িাি 
অযািাউি স্বেিংরক্রেভাপে রনরিে হপে য়াপে এেিং পিের্তীপি Super Admin সি এই রেষপে 
অেগি িিপল উরন ঐ ইউজাপিি িথয য়াচাই িপি িাি অযািাউি পুনিাে সচল িপি রদপি 
পািপেন। 

 Job Type অপশন রসপলি িপি রিে রসপলি িিপল রনপচ Prokolpo নাপম এিরট রসপলি 
েক্স আসপে। সসখান সথপি ইউজাি য়রদ সিান রিপেি আওিাভুক্ত হে িপে িা রসপলি িপি 
রদপে আপপডট োটপন রিি িিপি হপে। (েরে-১৬) 

(েরে-১৬) 
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(পািা-১১) 

 Password – এই টযাে সথপি ইউজাপিি পাসওোর্ড পরিের্তন িিা য়াপে। এ জনয রথম রফপে 
পুিািন পাসওোর্ড, িািপপিি রফপে নতুন পাসওোর্ড এেিং পপিি রফপে পুনিাে নতুন পাসওোর্ড 
রলপখ Update Password োটপন রিি িিপি হপে  (েরে-১৭) 

(েরে- ১৭) 

 

লগআউট সহডাি ব্লপিি ডান সাইপটি েরেপি রচরিি স্থাপন রিি িপি লগ আউট অপশাপন রিি িিপল 
আপরন সফল্ভাপে রসপস্ট্ম সথপি লগআউট হপে য়াপে। (েরে- ১৮) 

 

                                               (ছবি- ১৮)        


